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Re-integratiesector:
steeknu€750mln
extra in scholing

De coronacrisis treft ook de toerismesector hard. TAMMYVANNERUM

RikWinkel
Amsterdam

Doordecoronacrisisdreigt een
ongekendekaalslagopde
arbeidsmarkt.Omdieklapop te
vangen, zoudenoverheiden
socialepartnersopkorte termijn
tenminste€750mlnextramoe-
tenuittrekken.

Metdat geldkunnenwerknemers
die hun werk verliezen worden
bijgeschoold en begeleid bij het
vinden van nieuwwerk. Die claim
legdedeloopbaan-enre-integratie-
branchegisterenneer ineenzoge-
noemdeDeltaplanWerk.

VolgensPetravandeGoorbergh,
directeur van brancheorganisatie
Oval, is wachten geen optie. In de
loop van dit jaar zal de werkloos-
heid verder toenemen, ondanks
steun die bedrijven nu nog krij-
gen.VolgenshetCentraalPlanbu-
reau(CPB)krimptdeeconomiedit
jaarmet6,4%enlooptdewerkloos-
heid op tot 4,8% van de beroeps-
bevolking dit jaar en 7% in 2021.
Bij een tweede coronagolf zou dat
zelfs 10%kunnenworden.
‘Dat zijn één miljoen werklo-

zen. Ongekend.Maar dat kunnen
weheel substantieel voorkomen’,
aldus Van de Goorbergh. ‘Het
alternatief is nietsdoen. Dan
komenwerklozenweer terecht in
bestandenwaar ze jarenlang niet
uitkomen.’

Zebestrijdtdatzealleenvoorei-
genparochiepreekt. ‘Ditiszogroot,
dat kunnenhet UWV, dewerkge-
vers en vakbondenniet alleen op-
lossen.Onzeledenhebbentwintig,
dertigjaarervaring.Vandieexperti-
semoet je gebruikmaken.’

De regeringmoet volgens haar
in actie komen, voordat de steun-
maatregelen om werknemers in
dienst te houden eind september
definitief zijn afgelopen. Ze vindt
hetgeziendepositieveervaringen

metdit soortmaatregelenvreemd
dater indeloonkostensubsidiere-
gelingNOWweinig isgeregeldom
werknemers voor te bereiden op
eenoverstapnaareenanderebaan.

Hetisnamelijkduidelijkwaarde
krimp zit en ookwaar nogwel zo-
genoemdekansberoepenzijn.Het
UWV verwacht dat erminder ba-
nenzullenoverblijvenbijuitzend-
enreisbureaus,dehoreca,cultuur,
sportenrecreatie,desierteeltende
luchtvaart.Ookdemetaal-entech-
nologische industrie, detailhan-
del, autohandel en taxi- enbusbe-
drijvenmoeten rekening houden
met een banenverlies. Een derde
vandewerknemers, dat zijn er 2,4
miljoen,werkt indeze sectoren.

Er zit echter welmuziek in zorg
en welzijn, openbaar bestuur en
de post- en koeriersbranche, sa-
mengoedvoor23%vandewerkne-
mers.Dekunst isomzoveelmoge-
lijkmensenaanhetwerktehouden
enmensendiehunbaanverliezen
aan anderwerk te helpen, eventu-
eel door eenoverstapnaar eenan-
dere sector.

Ovalpleitervoormensenzelfde
regietegevenviavouchers,oftewel
waardebonnen.Werknemers die
hunbaankwijtzijnofbinnentwee
maanden dreigen kwijt te raken,
zouden voor €1500 loopbaanad-
vies, testen,begeleidingnaarwerk
of zelfstandig ondernemerschap,
of een financiële scan kunnen in-
kopen. Voor 200.000 deelnemers
zoudat €300mlnkosten.Metnog
eens €250 mln zouden 100.000
mensen zich voor €2500 per per-
soonkunnenbij-ofomscholen,al
dannietnaeen ‘ontwikkeladvies’.
Zo’n advies geeft inzicht in het

toekomstperspectiefvanhethuidi-
gewerk,deeigencompetentiesen
toekomstigeloopbaanmogelijkhe-
den.Totbegindit jaarkoniedereen
boven de 45 al zo’n ‘gratis’ advies
krijgen. Het zou €150mln kosten
omdatvoornogeens250.000men-
sen tedoen.

VolgensOvalverdienendeinves-
teringen, diemoeten komen van
overheid, de EU en sociale part-
ners, zich uiteindelijk terug. De
overheidisminderkwijtaanuitke-
ringen (WWenbijstand) alsmen-
sen blijvenwerken.Dat drukt ook
demaatschappelijke en gezond-
heidszorgkosten.

€1500
Werknemersmoeten voor
€1500 loopbaanadvies of
begeleiding kunnen kopen.
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